
circuito exclusivo

interior ibérico

1º DIA LISBOA OU PORTO OU COIMBRA / 
VILA REAL / MIRANDA DO DOURO
Comparência na Gare do Oriente (junto à esta-
ção rodoviária da RENEX), em Lisboa, 30 minutos 
antes da partida, para iniciarmos a nossa viagem 
às 7h00 em direção a Coimbra (estação Coimbra 
B) e depois ao Porto, onde damos as boas-vin-
das aos passageiros que embarcam nestas duas 
cidades. Continuamos para lá do Marão em 
direção a Trás-os-Montes, onde encaixada en-
tre as serras de Alvão, Marão e Montemuro se 
encontra  Vila Real. Almoço incluído. Terra dos 
gaiteiros de alma pura, mesa farta e memórias 
em granito, é uma etapa obrigatória do interior 
profundo de Portugal. O nosso destino é a região 
raiana de Miranda do Douro, do nome do rio que 
aqui separa as duas nações ibéricas. Alojamento 
e jantar no Hotel Mirafresno***, ou similar.

2º DIA MIRANDA DO DOURO / CRUZEIRO NO 
DOURO / SALAMANCA
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, em hora 
a combinar localmente, iniciamos um fantástico 
passeio de barco pelo Canhão do Douro, o troço 
mais espetacular do parque fronteiriço Douro In-
ternacional/ los Arribes del Duero. A quietude da 
paisagem é a moldura perfeita das aves de gran-
de porte que fazem destas falésias escarpadas 
o seu habitat natural. Continuamos desta vez de 
autocarro, e passando a fronteira, atravessamos 
as terras áridas do vasto planalto de Castela até 
à cidade dourada, Salamanca. Após o almoço 
iniciamos a visita a pé acompanhados de guia 
local. O brilho aveludado das fachadas de pedra 
amarela e o prestígio da sua vida intelectual fun-
dem-se naquela que é uma das mais belas cida-
des de Espanha.  A Plaza Mayor, dominada pelo 
Ayuntamiento, sede do poder político, é o ponto 
de encontro social da população, e os 88 arcos 
que rodeiam o espaço, fervilham de atividade 
em cafés, restaurantes, livrarias, e lojas de todo o 
género. Chegou o momento do nosso guia local 
nos desafiar a palmilhar o intrincado labirinto de 
ruas. Agora, são os palácios, catedrais, universi-
dades, conventos, casas de histórias sórdidas, 

praças pejadas de gente que desfilam diante dos 
nossos olhos numa viagem pelo bem mais pre-
cioso dos salmantinos: a sua História. Alojamen-
to e jantar no Hotel Corona Sol ****, ou similar 
em Salamanca.

3º DIA SALAMANCA / MOGARRAZ / GUIJUELO 
/ LA ALBERCA / VILAR FORMOSO
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã 
percorremos as terras planas de Castela e Leão 
até à primeira paragem em Guijuelo para uma 
degustação do produto tradicional da terra, fru-
to da sabedoria de gerações, o famoso presunto 
de bolota. Retomamos o caminho, agora em di-
reção a uma das mais belas regiões de Espanha, 
para serpentear por terras serranas de xisto, 
onde no meio de um  bosque de carvalhos se er-
gue Mogarraz, a aldeia de pedra e dos quadros 
nas fachadas  que retratam os habitantes do 
século passado. Almoço em restaurante local. 
Por fim, visitamos o mais conhecido de todos 
os povoados da Sierra de la Peña de Francia, La 
Alberca e as suas ruas labirínticas com casas às 
riscas castanhas e brancas.  Regresso a Portugal 
e à vila raiana de Vilar Formoso, a ‘’fronteira da 
paz’’ pelo seu papel durante o êxodo de refugia-
dos durante a II Guerra Mundial. Jantar e aloja-
mento no Hotel Lusitano***, ou similar.

4º DIA  VILAR FORMOSO / ALMEIDA / COIMBRA 
OU LISBOA OU PORTO
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, vamos 
a pé visitar a antiga estação ferroviária onde foi 
instalado um polo museológico de homenagem 
à memória dos que por ali passaram em busca 
do mundo livre das grilhetas da doutrina nazi. 
Continuamos até à vila fortificada de Almeida, 
um dos testemunhos em pedra mais importan-
tes da história das relações entre as duas nações 
ibéricas. Almoço de despedida em restaurante 
local. Depois do almoço, regresso às cidades de 
origem, Coimbra, Porto (com ligação de comboio 
a partir de Coimbra) e finalizando em  Lisboa, 
onde terminará a viagem na estação de autocar-
ros da Gare do Oriente. FIM DA VIAGEM.

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

O PREÇO INCLUI
• Circuito em moderno autocarro de turis-

mo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento por experiente guia 

privado, de língua portuguesa, durante 
toda a viagem;

• Alojamento nos hotéis indicados ou si-
milares;

• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário 7 refei-

ções (bebidas não incluídas);
• Guia local em Salamanca;
• Visitas orientadas pelo nosso guia priva-

tivo em:  Miranda do Douro, Mogarraz e 
la Alberca;

• Visita a uma produção de presunto pata 
negra em Guijuelo com degustação;

• Passeio de barco no Douro Internacional
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Seguro Nortravel Portugal Continental;
• Taxas de turismo, serviços e IVA.

o diferencial deste circuito
• Passeio de barco no Parque natural do Dou-

ro Internacional/ los Arribes del Duero.
• Visita a uma produção de presunto pata 

negra em Guijuelo com degustação.
• Visita a pé do núcleo histórico urbano de 

Salamanca.
• Visita a pé dos pueblos serranos de Mo-

garraz e la Alberca.
• Visita do Museu ‘’Vilar Formoso Fronteira 

da Paz’’.
• Passeio à aldeia histórica e fortificada de 

Almeida.

4
dias

8
visitas

7
REFEIÇÕES

3
P.A. BUFFET

VILA REAL • MIRANDA DO DOURO • SALAMANCA • GUIJUELO • MOGARRAZ • LA ALBERCA •
VILAR FORMOSO • ALMEIDA

Douro Internacional, salamanca
e aldeias de Sierra de Francia

MIRANDA DO DOURO preço por pessoa em duplo 
- desde € 590
O preço indicado é válido para as partidas 
de 9 de Abril a 22 de Outubro.
Valores sujeitos a alterações no ato da 
reserva.

DATAS DE PARTIDA
abril 9
maio 4
junho 4
julho 9

agosto 13
setembro 10
outubro 22
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Sujeito a número mínimo de participantes.


